
 
 
 

Skaraborgs Geologiska Sällskap 
 

Inbjuder till 
 

2022 års 
MINERAL, FOSSIL & 

SMYCKESTENSMÄSSA 

 

arrangerad på 

 
FALKÄNGEN 

HÄLLEKIS KINNEKULLE 
 

Lördagen den 6 augusti kl. 10:00 – 17:00 
Söndagen den 7 augusti kl.10:00 – 16:00 

 
Utställning och försäljning av mineral, fossil, bearbetad 

sten, smycken och utrustning för stenbearbetning. 
 

Välkommen till  
SGS 13:e Mineralmässa på Kinnekulle 

 
Upplysningar om mässan: 
www.skaraborgsgeologiska.se 

Lars Rosengren 070-349 29 56 
 



Info 

Falkängen är en hantverksby i det gamla brukssamhället Hällekis vid foten av Kinnekulle.  

Hantverksbyn är inrymd i åtta hundraåriga f.d. arbetarbostäder, som idag är renoverade och 
innehåller lokaler för hantverkare och ett modernt STF vandrarhem. 

Falkängens hantverksby är ett mycket populärt turistmål, och besöks av 65.000 – 70.000 
personer årligen under fyra sommarmånader från den 1/5 – 31/8. 

På Kinnekulle har det brutits sten och bränts kalk i mer än tusen år, så anknytning till sten 
finns sedan länge. 

Skaraborgs Geologiska Sällskap har haft sin fasta punkt i mer än trettio år på Falkängen. SGS 
har där en utställning av mineral och fossil, och även sin samlingslokal. 
 

Mässbordens placering 

Huvuddelen av mässborden är uppställda utomhus, längs Falkängens huvudgata. I anslutning 
till en del av borden kan även bilar eller vagnar ställas upp. Ett begränsat antal inomhusbord 
kommer även att ställas upp lokal i direkt anslutning till utomhusborden. Utomhus- och 
inomhusutställningen kommer därmed att ”knytas samman”. 

 

Utomhusborden har storlek 3 x 0,8 m och är försedda med takställning. Presenning eller 
takplast samt klämmor medtages av utställarna själva. Ett begränsat antal presenningar och 
klämmor finns för uthyrning av SGS, och finns tillgängliga vid mässinformationen. 

På grund av begränsad plats på de gräsytor där borden placeras är antalet utomhusbord är 
begränsat till max 3 bord/utställare 
 

Inomhusborden är s.k. konferensbord och är ca 180 x 80 cm. Det finns även tillgång till 
ström för inomhusborden. 

På grund av begränsat utrymme i inomhuslokalen, är antalet inomhusbord för uthyrning 
begränsat till max 2 bord/ utställare. 

Lokalen för inomhusutställningen kommer givetvis att vara låst under natten. Lokalen låses kl 
18.00 lördag kväll, och låses upp kl. 8:00 söndag morgon. 

OBS: Med reservation för Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande 
Coronaläget, kan det eventuellt bli så att inomhusutställningen inte kommer att kunna 
hållas öppen.  

I sådant fall kommer de utställare som bokat inomhusbord att antingen erbjudas 
utomhusbord eller få ev. inbetald bordshyra återbetald.  

 

Försäkring/skatter 

Utställarna svarar själva för försäkring av utställda varor och ev. Skatter. 
 

Några praktiska upplysningar 

Information om mässan och ankomstregistrering finns i informationen i anslutning till SGS 
utställningslokal. 

Toaletter finns inne i caféet, bredvid cafélokalen samt i några av hantverkshusen. 



Medlemmar i SGS, försedda med namnbrickor, kommer i mån av tid, att hjälpa till med 
avlastning och uppsättning av presenningar. Säg bara till om du behöver hjälp. 

Vill ni ha tag på någon ansvarig ring: Lasse tel. 070- 349 29 56. 

Parkering av bilar skall göras enligt anvisning. 

Ström kan ordnas till några av borden. Kostnad för detta är 50 kr/dygn. 

Övriga överenskommelser i samråd med SGS. 
 

Allmänna föreskrifter 

Endast mineral, bergarter, fossil, litteratur eller föremål tillverkade av sten samt utrustning för 
bearbetning, undersökning eller förvaring av sten och mineral får utställas/försäljas. 

Alla varor skall vara tydligt prismärkta, antingen individuellt med prislapp eller i grupp med 
skylt (t.ex.  Hematithalsband 120:-/st). Alla priser skall vara angivna i SEK (Svenska kronor). 

Artificiellt material, såsom t.ex. konstgjorda syntetiska stenar, eller färgade mineral, skall 
tydligt märkas upp med information om detta. Detta gäller även konstgjorda fossil. 

Utställare förbinder sig att ställa ut under hela mässan/ båda dagarna (om inget annat är 
överenskommet med arrangören) och absolut inte packa ihop innan mässan stänger. 

All försäljning skall ske från av arrangören hyrda bord. Egna bord för utställning och 
försäljning är normalt inte tillåtna, men kan vid mycket speciella fall tillåtas om arrangören 
ger sitt medgivande. Avlastningsbord skall placeras avskilda från försäljningsborden. SGS 
mässansvarige förbehåller sig tolkningsföreträde i frågan. 

Farliga ämnen såsom radioaktiva eller giftiga ämnen såsom kvicksilver m.m. får EJ 
saluföras på mässan. Mineral och ämnen av tveksam natur måste förvaras utom räckhåll för 
barn och får ej heller försäljas till barn. 

All information vid försäljning av mineral gällande s.k. ”Healing” d.v.s. stenars läkande kraft 
etc. är EJ tillåten. 

Utställare är själv ansvarig för eventuell skada denne orsakar. 
 

Bokningsregler 

- Anmälan skall vara SGS tillhanda senast den 1 juni 2022. 
- SGS skickar till anmälda en bekräftelse 
- Betalning sker efter att bekräftelsen av anmälan erhållits, betalning SGS tillhanda 
senast 15 juni 2022. 

Anmälan och betalning enligt anvisningar på anmälningsblankett. 
 

Avbokningsregler 

Full avbokningsrätt tillämpas fram till 10 dagar före mässan. Därefter krävs läkarintyg för 
återbetalning. Hela det inbetalda beloppet återbetalas om avbokningsreglerna fullföljs.  
 

Överlåtelse av bord 

Utställare får EJ hyra ut eller överlåta bord i andra hand. 

Bord som ej intagits senast kl. 10:00 lördag, eller lämnat bord uthyres av SGS och fördelas 
enligt väntelista. 



Ev. försening eller akut frånvaro kan under fredagen eller lördag morgon meddelas till: 

Lars Rosengren tel. 070-349 29 56 
 

Service 

På Falkängen finns en Servering och Kaffestuga. Där erbjuds försäljning av kaffe, tilltugg,  
smörgåsar och kallskuret. 
 

Fest med Måltid 

Under Lördagskvällen kommer SGS att anordna en fest med måltid för utställarna. 
OBS Även till detta evenemang krävs föranmälan, vilken är bindande, och betalning i 
förskott skall göras i samband med inbetalning av bordshyran.  
 
Vid speciella kostönskemål skall detta tydligt anges vid anmälan 

Boende 

För uppställning av husbilar finns en Ställplats, belägen mellan Falkängen och Båthamnen, på 
gångavstånd från mässområdet. Ställplatsen är avgiftsbelagd och tillgång till eluttag finns. 

För bilar och husvagnar finns en parkering i anslutning till mässområdet. 

OBS att eluttag inte finns att tillgå på denna parkering. 

Övrigt boende finns på: 

 

Vandrarhemmet, Falkängen tel. 070-976 84 84 

e-mail: info@kinnekullevandrarhem.se 

 

Marias Logi, Falkängen tel: 070-553 08 39 

e-mail: info@mariaslogi.se 

 

Kinnekulle Camping och Stugby tel. 0510 – 54 41 02 

(belägen vid Vänern 3 – 4 km från Falkängen) 
 

Medelplanagården tel. 0510 – 54 01 22 

(belägen ca 7 km från Falkängen) 
 

Forshems Gästgiveri/Karlslunds pensionat tel. 0510-54 00 17 

e-mail: info@pensionatkarlslund.se 

(Beläget 3 – 4 km från Falkängen) 
 

Uthyrning av stugor på och omkring Kinnekulle förmedlas av turistbyrån. 

www.lackokinnekulle.se 
 

Mer information om området finns på: 



www.falkangen.se  eller  www.lackokinnekulle.se 
 

Vägbeskrivning 

Från E 20: Sväng av på väg 44 vid Götene, tag höger mot Hällekis, förbi Forshem och vidare 
in i samhället Hällekis. Falkängens hantverksby ligger på vänster sida vid Folkets Hus – mitt 
emot hamnen i Hällekis. 

Från Lidköping, väg 44: Sväng av vid skylten ”Källby, Kinnekulle”. Följ denna väg upp på 
berget ca 20 km. Åk in i Hällekis samhälle. Falkängens hantverksby kommer du att se på 
höger sida. 

 

GPS Koordinater:  
Latitud: N 58° 37′ 51″ 
Longitud: E 13° 26′ 9″ 


